គណៈកមមការទន្នលន្មគង្គ
ន្េចកតីជូនដំណឹង្
ឡាវជូនដំណឹង្េតព
ី ីគំន្ោង្វារ ីអគគិេនី ដន សាហុង្
ន្វៀង្ច័នទ របន្ទេឡាវ ថ្ថៃទី៣ តុលា ឆ្នំ២០១៣
រដ្ឋាភិបាលឡាវបានជូនដំណឹង្ដល់គណៈកម្មមការទន្នលន្មគង្គ

ទាក់ទិនន្ៅនឹង្ន្េចកតី

េន្រមចចិ តតរបេ់ខ្ួនកន
ល ុង្ការបនតនូវគំន្ោង្អភិវឌ្ឍវារ ីអគគិេនី ដនសាហុង្ (Don Sahong)
េថិតកនុង្តំ បន់ េុីផាន់ដន បប៉ កខាង្តបូង្ថ្នរបន្ទេឡាវ។ ទំនប់វារ ីអគិេ
គ នីបដលេង្់ ន្លើ

ដង្ទន្នលមួយនះ នឹង្ដំន្ណើរការន្ពញមួយឆ្នំ និង្ ផលិតថាមពលអគគិេនីបានចំនួន២៦០
ន្ម៉ហ្គគវា៉ ត់កុង្មួ
ន
យឆ្នំ។
ន្ៅកនុង្ន្េចកតីជូនដំណឹង្របេ់ខ្ួនបដលបានបញ្
ល
ូជ នន្ៅន្លខាធិ ការដ្ឋានគណៈកម្មមការទន្នល
ន្មគង្គកាលពីថ្ថៃទី៣០កញ្ញា ឆ្នំ២០១៣ របន្ទេឡាវបានភ្ជជប់ជាមួយនូវឯកសារមួយចំនួន
ដូចជាការេិកាន្ៅន្លើលទធភ្ជពបន្ចេកន្ទេន្ពញន្លញមួយបដលរួមបញ្ូេ លការវាយតថ្មល
ពីផលប៉ះពាល់បផនកបរ ិសាថន

និង្េង្គមរបេ់គំន្ោង្

និង្ការេិកាន្ៅន្លើជលផលបដល

ឡាវនឹង្បចករ ំបលកជាមួយរបន្ទេជាេម្មជិកដថ្ទន្ទៀតរបេ់គណៈកម្មមការទន្នលន្មគង្គ
ដូចជា របន្ទេកមពុជា ថ្ថ និ ង្ន្វៀត ណាម។
“រដ្ឋាភិបាលឡាវបានន្ោយដឹង្ថា ការសាង្េង្់របេ់ គំន្ោង្ដន សាហុង្នឹង្រតូវចាប់
ន្ផតើមកនុង្បខ្វ ិចឆិកាឆ្នំ២០១៣ខាង្មុខ្

ន្ហើយបញ្េប់កុង្បខ្កុ
ន
មៈភ

ឆ្នំ២០១៨។

ដំន្ណើរការ

ពាណិជជកមមរបេ់គំន្ោង្ោចនឹង្ចាប់ន្ផតើមពី បខ្ឧេភ្ជឆ្នំ២០១៨។ ថាមពលទទួលបានពី
គំន្ោង្នឹង្រតូវលក់ផាតច់មុខ្ន្ៅន្ោយរកុមហ៊ុនថាមពលជាតិ បដលម្មនន្្មះថាអគគិេនី
ឡាវ (Electricité du Laos, EDL) ន្ដើមបីផត
គ ់ផគង្់តរមូវការអគិេ
គ នី កុង្ស្េុ
ន
កបដលកំពុង្បតន្កើន
ន្

ើង្។

ន្លាក Hans Guttman នាយករបតិបតតិរបេ់ន្លខាធិការដ្ឋានគណៈកមមការទន្នលន្មគង្គបាន
ន្ោយដឹង្ថា

“ឡាវបានន្លើកគំន្ោង្ន្នះន្

ើង្តាមរូបភ្ជពថ្នការន្របើរបាេ់ទឹកកនុង្ោង្បត

មួយតាមផលូវទឹក ហ៊ូ សាហុង្ (Hou Sahong) តាមរយះការជូនដំណឹង។ ដំណណើការណនះនឹង

ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប្រណទ្សជាសមាជិកណផ្េងណទ្ៀតណ្វើការប៉ា ន់ស្មានពីការណប្រើប្បស់ទ្ឹកររស់
គំណោង និងផ្លរ៉ាះពាល់ណាមួយណេញពីគំណោងណនះ ។
1

ដូេដដលបនដេងណៅកនុងនី តិវ ិធីេំោប់ការជូនដំណឹង្ ការពិ ន្ររះន្ោបល់ជាមុ ន និង្កិចេ
រពមន្រពៀង្របេ់គណៈកម្មមធិការទន្នលន្មគង្គ

ដំន្ណើរការជូនដំណឹង្បដលបានន្លើកន្

ើង្

ខាង្ន្លើររន់បតជាលកខខ្ណឌបដលរតូវបំន្ពញជាមុនមួ យកនុង្ចំន្ណាមលកខខ្ណឌ៣ន្ផេង្រន

ទាក់ទិននឹង្របន្ភទន្ផេង្ៗរបេ់គំន្ោង្ថ្នការន្របើរបាេ់ទឹក ន្ៅកនុង្ោង្ទន្នលន្មគង្គន្រកាម។
ការជូនដំណឹង្នឹង្តរមូវន្ោយម្មន
ចំន្ពាះគំន្ោង្ណាបដលន្របើរបាេ់ទឹកកនុង្ោង្បតមួយ
ន្ពញមួយឆ្នំ

ចំន្ពាះគំ ន្ោង្ថ្នការបបង្វរទឹកពីោង្ទន្នលន្មគង្គន្ៅោង្ទន្នលមួយន្ផេង្ន្ទៀត

ន្ៅន្លើថ្ដទន្នលន្មគង្គ

ន្ហើយនិង្ចំន្ពាះការន្របើរបាេ់ទឹកន្ៅន្លើទន្នលន្មនារដូវវេា។

ព័ត៌ម្មនពីដំន្ណើការទាំង្ន្នះោចនឹង្ផតល់លទធភ្ជពដល់របន្ទេជាេម្មជិកទាំង្អេ់ន្ធវើ
បផនការេំោប់គំន្ោង្ថ្នការន្របើ របាេ់ទឹករបេ់ខ្ួន
ល ។
ដំន្ណើការ២ន្ផេង្ន្ទៀតរួមម្មន

ការពិន្ររះន្ោបល់ជាមុន

និង្កិចេរពមន្រពៀង្។

ការ

ពិន្ររះន្ោបល់ជាមុនន្នះនឹង្តរមូវន្ោយម្មនចំន្ពាះគំន្ោង្ថ្នការន្របើរបាេ់ទឹកបដលន្េនើ
ន្

ើង្ន្ៅន្លើទន្នលន្មថ្នទន្នលន្មគង្គកុង្រដូ
ន
វរបាំង្ ចំន្ពាះការបបង្វរទឹកពី ទន្នលន្ម ន្ៅោង្ទន្នល

ន្ផេង្ន្ទៀតកនុង្អំ ុង្រដូ វវេា ការបបង្វរទឹកបដលន្លើេចូ លន្ៅកនុង្ោង្ន្ផេង្ន្ទៀតកនុង្រដូវ
របាំង្។
ចំបណកឯដំន្ណើការថ្នកិចេរពមន្រពៀង្បបបណាមួយន្នាះនឹង្តរមូវន្ោយម្មន
ចំន្ពាះគំន្ោង្ណាបដលបបង្វរទឹកន្ចញពី ទន្នលន្មថ្នទន្នលន្មគង្គចូលន្ៅកនុង្ោង្ន្ផេង្ៗន្ទៀត
កនុង្រដូវរបាំង្។

រដ្ឋាភិបាលឡាវបានដ្ឋក់ជូននូវការពិពណ៌នារបេ់គំន្ោង្បដលផតល់ន្េចកតីេន្ង្ខបថ្នឯក
សារេំខាន់ៗរបេ់គំន្ោង្។ ឯកសារេំខាន់ៗទាំង្ន្នះរួមម្មនការវាយតថ្មលពីផលប៉ះពាល់
រយៈន្ពលបវង្ ការវាយតថ្មលពីផលប៉ះពាល់បផនកបរ ិដ្ឋាន និង្េង្គម បផនការថ្នការរគប់រគង្
និង្តាមដ្ឋនបផនកេង្គម បផនការេកមមភ្ជពថ្នការតាំង្ទីលំន្ៅថមី និង្ឯកសារបន្ចេកន្ទេ
ថ្នការសាង្េង្់ ។
ន្លខាធិការដ្ឋានគណៈកមមការទន្នលន្មគង្គបានបញ្ូជ នការជូនដំណឹង្ ន្ហើយនឹង្ផតល់ឯកសារ
ទាំង្ន្នះ ដល់េម្មជិកគណៈកម្មមធិ ការរួមរបេ់របន្ទេេម្មជិកបីន្ផេង្ន្ទៀតន្ដើមបី
ពិចារណា។
ន្លាក Guttman បានន្ោយដឹង្ថា “នី តិវ ិធីេំោប់ ការជូនដំណឹង្ ការពិន្ររះន្ោបល់ជាមុន
និង្កិចេរពមន្រពៀង្

ទទួលសាគល់នូវវ ិធី សាស្តេតេរមបកនុង្ការអនុ វតតនីតិវ ិធីមួយន្នះ។

ទាក់ទិននឹង្បញ្ញ
ា ន្នះ ន្លខាធិការដ្ឋានគណៈកមមការទន្នលន្មគង្គនឹង្ជួយេរមបេរមួលកិចេ
ពិភ្ជកា ផតល់នូវទេេនៈ បដលបផែកន្លើវ ិទាសាស្តេត និង្មិនលំន្អៀង្ ន្ហើយនឹង្ដ្ឋក់ជូននូវ
ន្ោបល់ន្ផេង្ៗបដលខ្លួនម្មនទាក់ទិននឹង្ការជូនដំណឹង្ន្នះ
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ន្ៅកាន់គណៈកម្មមធិការរួម

របេ់គណៈកមមការទន្នលន្មគង្គ” ។

“របន្ទេឡាវបានបង្ហាញនូវឆនទះរបេ់ខ្ួន
ល
កនុង្ការ
ពិភ្ជការបបនថមន្ទៀតអំពីគំន្ោង្ន្នះជាមួយបណា
ត របន្ទេជាេម្មជិកគណៈកមមការទន្នលន្ម
គង្គ របេិនន្បើម្មនការរពួយបារមភ ឬ ន្ោបល់ន្ផេង្ៗ ។
រហូតមកដល់ន្ពលបចេបបនន ន្រៅពីការជូនដំណឹង្របេ់គំន្ោង្ដន សាហុង្ ម្មនគំន្ោង្
ន្ផេង្ៗន្ទៀតចំនួន៤១ ន្ៅន្លើថ្ដទនលន្មគង្គ រតូវបានជូនដំណឹង្មកន្លខាធិការដ្ឋានគណៈ
កមមការទន្នលន្មគង្គ តាមរយះនី តិវ ិធី េំោប់ការជូនដំណឹង្ ការពិ ន្ររះន្ោបល់ជាមុន និង្
កិចេរពមន្រពៀង្។ កនុង្ន្នាះ ៣គំន្ោង្ពីរបន្ទេកមពុជា ១៧គំន្ោង្ពីរបន្ទេឡាវ ២ គំន្ោង្ពី
របន្ទេថ្ថ និង្ ១៩គំន្ោង្ន្ទៀតពីរបន្ទេន្វៀត ណាម ។ គំន្ោង្វារ ីអគិេ
គ នី សាោ៉ បួរ ី
(Xayaburi) គឺជាគំន្ោង្បតមួយគត់មកទល់បចេុបបនននះ បដលបានន្េនើេុំន្ធវើន្

ើង្ន្ៅន្លើទន្នល

ន្មថ្នទន្នលន្មគង្គ ន្ហើយបដលរតូវបានដ្ឋក់ជូនេរម្មប់ដំន្ណើរការថ្នការពិន្ររះន្ោបល់ជា
មុន។
គំន្ោង្ដន សាហុង្ ម្មនទី តាំង្ន្ៅកនុង្ស្េុកខ្ុង្ Khong ន្ខ្តតចំបា៉សាក់ Champasak របេ់

របន្ទេឡាវ និង្េថិតន្ៅតាមបន្ណា
ត យផលូវទឹ ក ហ៊ូ សាហុង្ (Hou Sahong) បដលម្មន
របបវង្ ៥ គី
គី

ូបម៉រត និង្ជាផលូវទឹកបដលបបកន្ចញពី ន្នលន្មគង្គ និង្ម្មនចំង្ហយរបបហលជា ២
ូបម៉ រតខាង្ន្លើរពំ បដនរបន្ទេកមពុជាឡាវ។ ទំនប់ វារ ីអគិគេនី េំោប់ផលិតថាមពលមួយ

ន្នះ នឹង្ម្មនកំ ពេ់ ៣០បម៉រត និង្លាតេនធឹង្រហូតដល់ចុង្ផលូវទឹ កបដលម្មនទទឹង្របបវង្
១០០បម៉រត។

នីតិវ ិធីេំោប់ការជូ នដំណឹង្ ការពិ ន្ររះន្ោបល់ជាមុន និង្កិចេរពមន្រពៀង្ រតូវបានបន្ង្កើត
ន្

ើង្ន្រកាមកិចេរពមន្រពៀង្ន្មគង្គឆ្នំ១៩៩៥ ។ នី តិវ ិធី ន្នះឆលុះបញ្ញ
េ ង្
ំ ពី ការន្បតជាាចិតរត បេ់

បណា
ត របន្ទេជាេម្មជិករបេ់គណៈកមមការទន្នលន្មគង្គ កនុង្ការេហការរនន្ដើមបីការពារ
បរ ិដ្ឋាន និង្តុលយភ្ជពន្អកូ

ូេុីន្ៅកនុង្ោង្ទន្នល និង្ការពារផលប៉ះពាល់របកបន្ដ្ឋយ
ន្ររះថានក់។ កនុង្ន្រលបំណង្ថ្នការអនុវតតន៏នីតិវ ិធី ន្នះ ការន្របើ របាេ់ទឹក រតូវបានផតល់
និយមន័យថា គឺជាការន្របើរបាេ់ទឹកណាមួយបដលោចម្មនផលប៉ះពាល់ េំខាន់ ន្ៅន្លើ
គុណភ្ជពទឹក និង្របបលំហូរកនុង្ដង្ទន្នលន្មគង្គ ។
កំណត់េំរល់េរម្មប់និពនធនាយក៖
គណៈកមមការទន្នលន្មគង្គគឺជាសាថប័នអនតររដ្ឋាភិបាលម្មនភ្ជរកិ ចេកុង្ការេហការន្លើ
ន
ការ

រគប់រគង្ោង្ទន្នលន្មគង្គរបកបន្ដ្ឋយនិរនតរភ្ជពបដលរួមម្មនេម្មជិកដូចជារបន្ទេកមពុជា
ឡាវ ថ្ថ និង្ ន្វៀតណាម។ គណៈកមមការន្នះរតូវបានបន្ង្កើតន្
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ើង្កនុង្ន្រលបំណង្ជំរញ
ុ

ន្ោយម្មនេហរបតិបតតិការរវាង្របន្ទេជាេម្មជិក។

ដូន្ចនះន្ហើយគណៈកមមការន្នះមិន

ម្មនតួនាទី ជាសាថប័នបដលម្មនេិទិធេ័យ
វ តកនុង្ការរតួតពិនិតយន្ទ

បតជាតួនាទីផតល់របឹកា

ពិន្ររះន្ោបល់។

ន្ដើមបីន្ដ្ឋះស្សាយបញ្ញ
ា របឈមន្នះ គណៈកមមការពិ និតយន្មើលរគប់វ ិេ័យ រួមទាំង្ការធានា
នូវនិរនតរភ្ជពវ ិេ័យជលផល ការកំណត់នូវឱកាេេរម្មប់វ ិេ័យកេិកមម ការធានានូវន្េរ ី
ភ្ជពបផនកនាវាចរ ការរគប់រគង្ទឹកជំនន់ និង្ការអភិរកេរបព័នជ
ធ ីវចរមុះ។ អវីបដលម្មនសារៈ
េំខាន់ជាចមបង្គឺផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ធៃនធៃរនាន្ពលអនាគត
ន្ពលយូរ និង្ការន្កើនន្

ន្ររះោំង្េៃួត

រយៈ

ើង្នូវកំរ ិតទឹកេមុរទន្ដ្ឋយសារបបរមបរមួលោកាេធាតុ ។គណៈ

កមមការទន្នលន្មគង្គម្មនន្រលបំនង្េរមបេរមួលន្ោយម្មនកិចេពិភ្ជការវាង្រដ្ឋាភិបាល
ជាេម្មជិ ក វ ិេ័យឯកជន និង្េង្គមេុីវ ិល។
ន្លខាធិការដ្ឋានថ្នគណៈកមមការទន្នលន្មគង្គផតល់នូវន្េវាបន្ចេកន្ទេ ផតល់របឹកា និង្
រដាបាលន្ៅដល់បណា
ត របន្ទេជាេម្មជិក។ ន្លខាធិការដ្ឋានន្នះេរមបេរមួលកិចេរបជុំ
ថានក់តំបន់ថ្នបណា
ត របន្ទេជាេម្មជិក

និង្ផតល់ន្ោបល់បផនកបន្ចេកន្ទេន្លើការន្ធវើបផន

ការរួម កិចេេរមបេរមួល និង្េហរបតិបតតិការ។ ន្លខាធិការដ្ឋានន្ធវើការោ៉ ង្ជិតេនិទជា
ធ
មួយសាថប័នេរមបេរមួលរបេ់របន្ទេជាេម្មជិកទាំង្៤

គណៈកម្មមធិការទន្នលន្មគង្គ

ជាតិ និង្ភ្ជនក់ង្ហរជាតិដថ្ទន្ទៀត។ បចេុបបននសាធារណរដារបជាម្មនិតចិ ន និង្េហព័ នម
ធ ី
ោ៉ ន់ម្ម៉ ម្មនទំនាក់ទំនង្ជាថ្ដគូពិភ្ជការបេ់ន្លខាធិការដ្ឋានគណៈកមមការទន្នលន្មគង្គ ៕
េំោប់ ព័ត៌ម្មនបបនថម េូមទាក់ទង្៖
Mr. Surasak Glahan មរនីតទំនាក់ទំនង្
Tel: +856 263 263 or +856 20 5552 8726
Email: Surasak@mrcmekong.org
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